
Estimados pais/nais/titores: informar que o prazo de inscrición xa está aberto na Oficina do Pavillón Deportivo Mu-
nicipal. Informamos da obrigatoriedade de inscribirse entregando o presente folleto cuberto na súa totalidade e 
asinado. O prazo de inscrición remata o 30 de novembro; cun custe xeral de 60 euros por persoa como máximo (hai 
descontos por familia numerosa, Iprem, etc. ) Grazas pola súa participación. 

 Os datos de carácter persoal, atópase amparada pna LOPD (Lei Orgánica 15/1999). A persoa ou entitdade destinataria comprométese a non empregar estes datos para fins que 
non sexan os estritamente necesarios para a realización do seu cometido, engadindo ademais a absoluta confiencialidade e exclusividade, quedando prohibida a calquera persoa 
a súa revelación, copia, distribución ou o exercicio de calquera acción relativa ao seu contido.

DATOS DO PAI/NAI/TITOR OU ADULTO RESPONSABLE

Don/dona:

e domicilio en:

telf.:     ; e como pai/nai/tutor de:

declara que realizou a inscrición nas Escolas Deportivas Municipais 2022/2023 do Concello de Chantada;
e se compromete a aboar as taxas correspondentes por este servizo municipal. E para que conste aos
efectos oportunos, asina a presente en Chantada, a    de 2022

con D.N.I./pasaporte nº:

Firma

CATEGORÍAS (ano de nacemento)
  · Preescolar 2018
  · Prebenxamín 2017-2016
  · Benxamín 2015-2014-2013
  · Alevín 2012- 2011

  · Infantil 2010-2009
  · Cadete 2008-2007
 · Xuvenil 2006-2005-2004
 · Veteranos + 30

Inscrición a partir de 4 anos (nados 2018)
Mínimo 10 inscritos por actividade
Lembre que por limitacións da súa idade,
os nenos de 4 anos só poderán escoller
Patinaxe, Psicomotricidade e Multideporte.

DEPORTES PARA RAPACES (podes escoller ata 3 actividades)

Bailes de Salón

Fútbol-sala

Fútbol 11 Infantil

Fútbol 8 Alevín

Pádel

Escola de Porteiros

Baloncesto

Tenis

Tenis de Mesa

Natación

Patinaxe Artística

Multideporte

Billar

Ximnasia Rítmica

PsicomotricidadeBádminton

Patinaxe

Chándal Equipación
fútbol sala

Nenos/as:

Nome, Apelidos do pai/nai/titor)
sinatura e data

SI, dou a miña autorización ao SMD. de Chantada, para publicar na Web as fotos e vídeos nos
que aparezca o meu/miña fillo/a, persoa ao meu cargo e/ou eu, participando nas actividades
do Servizo Municipal de Deportes (torneos, adestramentos, competicións, excursións, etc.)

NON dou a miña autorización para publicar fotos e vídeos do meu/miña fillo/a ou persoa ao
meu cargo nas actividades do SMD. de Chantada na WEB.

Xadrez

Datos persoais da persoa inscrita (NON dos pais ou tutores)

MATERIAL DEPORTIVO

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS, IMAXES E VÍDEOS EN INTERNET DAS ACTIVIDADES DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Por motivos organizativos, os rapaces que queiran competir en
fútbol sala, deberán marcar a opción de equipación de fútbol sala

Nome e Apelidos:
Data Nacemento: Teléfono:

D.N.I.

Domicilio:

Talla

CONCELLO DE
CHANTADA

CONCELLERÍA DE DEPORTES
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FOLLETO DE INSCRICIÓN  RAPACES


